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www.hameenlinnanateria.fi

RUOKALISTA 14.5. - 26.8.2018
MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

SUNNUNTAI

14.5. / 18.6. / 23.7.

15.5. / 19.6. / 24.7.

16.5. / 20.6. / 25.7.

17.5. / 21.6. / 26.7.

18.5. / 22.6. *KYLMÄ/ 27.7.

19.5. / 23.6. / 28.7.

20.5. / 24.6. / 29.7.

Pitkät pekoninakit, ruskeakastike ja
muusi,
perunasalaattia,
puolukkakiisseli.

Kanakeitto,
riisipiirakka,
tuoretta melonia.

Uunilohta herkullisella
smetanakuorrutteella ja muusia,
kananmuna,
croissant.

Mehevät kanavartaat
cheddarjuustokastikkeella ja muusia,
vihreä salaatti,
lettu hillolla.

Ohuet porsaan ulkofilesiivut,
paistoliemestä kastike ja muusi,
punajuurisalaatti,
mustikkakiisseli.

Iso juustoinen
jauhelihapihvi,
ruskeakastike ja muusi,
korvapuusti.

21.5. / 25.6. / 30.7.

22.5. / 26.6. / 31.7.

23.5. / 27.6. / 1.8.

24.5. / 28.6. / 2.8.

25.5. / 29.6. / 3.8.

26.5. / 30.6. / 4.8.

27.5. / 1.7. / 5.8.

Grillattu kanafile vaalealla kastikkeella
ja muusia,
tomaattia ja raejuustoa,
mansikkakiisseli.

Perinteinen makkarakastike ja
muusi,
suolakurkut,
mustikkahyve.

Pitkään haudutettu possun palapaistia
ja perunaa,
vihreä salaatti,
uuniomenaa vaniljakastikkeella.

Lihapullia kermakastikkeessa ja
muusia,
punajuuret,
marjakiisseli.

Lohikeitto,
ruisleipä,
päärynärahka.

Kaalipata,
puolukkahillo.

Possupekonirulla,
paistoliemestä kastiketta ja
muusia,
vispipuuro.

28.5. / 2.7. / 6.8.

29.5. / 3.7. / 7.8.

30.5. / 4.7. / 8.8

31.5. / 5.7. / 9.8.

1.6. / 6.7. / 10.8.

2.6. / 7.7. / 11.8.

3.6. / 8.7. / 12.8.

Uunimakkaraa
smetanajuustokuorrutteella ja
muusia,
punajuurisalaatti,
namimunkki.

Lindströminpihvit, ruskeakastike ja
muusi,
tomaattia ja fetaa,
vadelmakiisseli.

Lihakeitto ylikypsästä naudan
sisäpaistista,
ruisleipä,
vispipuuro.

Uunilohi, tillikastike ja muusi,
kananmuna,
mansikkakiisseli.

Herkullinen kanakastike ja riisi,
vihreä salaatti,
tuoretta melonia.

Jauhelihapekonilaatikko,
mustikkakiisseli.

4.6. / 9.7. / 13.8.

5.6. / 10.7. / 14.8.

6.6. / 11.7. / 15.8.

7.6. / 12.7. / 16.8.

8.6. / 13.7. / 17.8.

9.6. / 14.7. / 18.8.

Tapolan mustamakkaraa,
puolukkahilloa ja muusia,
vihreä salaatti,
uuniomenaa vaniljakastikkeella.

Mehevä lihapata porkkanoiden ja
perunoiden kera,
tomaatti,
kuningatarkiisseli.

14.6. / 19.7. / 23.8.

15.6. / 20.7. / 24.8.

16.6. / 21.7. / 25.8.

17.6. / 22.7. / 26.8.

Juustoinen porkkanasosekeitto,
riisipiirakka,
suklaamousse.

Pehmeää naudan palapaistia ja
perunaa,
vihreä salaatti,
namimunkki.

Jauhelihamureke,
ruskeakastike ja muusi,
vadelmakiisseli.

Perinteinen läskisoosi ja
muusi,
hedelmä.

Lohikeitto,
ruisleipä,
vadelmakiisseli.

11.6. / 16.7. / 20.8.

Kievin kanaa vaalealla kastikkeella ja Jauhelihapihvit, ruskeakastike ja muusi,
muusilla,
punajuuret,
tuoretta kurkkua,
puolukkahyve.
croissant.
12.6. / 17.7. / 21.8.

13.6. / 18.7. / 22.8.

Kaalikääryleet, ruskeakastike ja muusi, Leivitettyä turskaa, tillikastiketta ja
Suussasulava kalkkunapekonirulla
puolukkahillo,
perunaa,
paistoliemestä haudutetun kastikkeen
tuoretta melonia.
kurkkua ja raejuustoa,
ja muusin kera,
vispipuuroa.
tomaattisipulisalaatti,
pannukakku hillolla.

* Juhannusaattona 22.6. kylmä ateria.

Hyvin haudutettu porsaan 20, 25
kyljys, paistoliemestä kastike & 30
ja muusi,
hedelmä.

21, 26
& 31

Hyvin haudutettua naudan 22, 27
patapaistia porkkanoiden ja & 32
muusin kera,
hedelmä.

10.6. / 15.7. / 19.8.

Grillattu kanafile,
Pitkään haudutettua possun 23, 28
cheddarjuustokastikeella ja
patapaistia ja muusia,
& 33
muusilla,
vispipuuro.
mansikkakiisseli.

24, 29
& 34

